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Innovationsarbete

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att anslå 30 miljoner kronor för ett innovationsarbete i Svenska
kyrkan som biskopsmötet fattar beslut om.

Motivering
Svenska kyrkan är beroende av ett fortlöpande innovationsarbete och behöver ibland
söka andra ansatser för insatser att förnya än det förnyelsearbete som är det dagliga.
Detta kräver en reflekterad dristighet, modet att pröva nytt utan att falla för enkla
lösningar. Kyrkans livsform är att lyssna inåt. Efter löfte finns Guds gode Ande som
Hjälparen med i detta lyssnande.
Svenska kyrkan saknar inte pengar för ett förnyelsearbete. Skulle en stor mängd
pengar erbjudas för dem som vill förnya, skulle många anmäla intresse som konsulter och utförare, men de flesta av dem antagligen utan djupare kunskap om Svenska
kyrkans liv. Det finns dock en kategori som kan anförtros medel för ett innovationsarbete: biskoparna i biskopsmöte.
Biskopsmötet har aldrig haft den här sortens medel. Biskoparna har arbetat i sina
stift och ibland sedan mitten av 1900-talet fått göra insatser i rikskyrkliga styrelser
eller kommittéer. Det vore nu av värde att förse biskopsmötet, d.v.s. biskoparna som
kollegium, med mycket pengar både för att få se konkreta innovationsinsatser men
också för att följa hur processen går till, när biskopar tillsammans gör prioriteringar i
kyrkolivet och inte enbart i stiftens liv. Vad får Svenska kyrkan för 30 miljoner
kronor, när biskoparna gemensamt och i samförstånd beslutar? Vad vill biskoparna
tillsammans satsa på?
Det är rimligt att biskoparna får några år på sig att göra slut på detta stora engångsbelopp, som alltså syftar till insatser för att förnya kyrkolivet och inte primärt är
extra resurser till biskoparnas egna stift. Blicken ska höjas något. Slutredovisning
sker förslagsvis efter år 2019.
Det ska inte byggas ett extra kansli för att administrera utmaningen, den får
biskoparna med biskopsmötets vanliga resurser hantera och dokumentationen, d.v.s.
de överläggningar som föregår beslut, är av stort intresse. Spånor från biskoparnas
verkstad kan också ha ett värde. Om biskoparna prioriterar annorlunda och låter en
del idéer falla, kan sådant komma fram, som går att göra något av i andra sammanhang. Därför blir den omsorgsfulla dokumentationen av överläggningar och överväganden av stort värde.
Moheda den 21 juli 2016
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